Intensjonsavtale for videre planlegging av utvidelse av havna på
Orkanger.
Under forutsetning av at Trondheim Havn vedtar utbygging av havneanlegg på Orkanger, så er
Trondheim Havn og Orkdal kommune enige om at følgende premisser kan legges til grunn for videre
planprosesser.
I forbindelse med behandlingen av kommuneplanens arealdel 2014 – 2018 har vegtraseer gjennom
Orkdal blitt et sentralt tema. Det pågår nå et utredningsarbeid i regi av Statens vegvesen for å
avklare framtidig vegsystem, men dette vil ikke være avklart før kommuneplanen er vedtatt. Det er
derfor enighet om at forhold knyttet til framtidig vegløsning som har betydning for
havneetableringen, kan tas inn og avklares i reguleringsplan for havneområdet. Trondheim Havn og
Orkdal kommune forplikter seg sammen til aktivt å bidra både med faktisk informasjon og søknader
når dette kan bidra til å realisere valgte vegløsninger for Orkdal. Dette vil særlig gjelde i forhold til
arbeidet med revisjon av Nasjonal Transportplan, nytt logistikknutepunkt i Midt-Norge og midler som
kan benyttes opp mot utpekte havner.
Trondheim Havn er videre kjent med at med at det kan kreves rekkefølgekrav og konkrete avbøtende
tiltak i forbindelse med behandlingen av ny reguleringsplan for havna. Trondheim Havn og
kommunen vil samarbeide om å finne de beste løsningene som kan bidra til å utvikle havneanlegget
til å bli en funksjonell regionhavn hvor ulempene for lokalsamfunnet er minimalisert. Dette skal
omfatte både valg av vegløsninger, valg av tekniske og miljømessige løsninger for drift av havna og
gjennomføring av avbøtende tiltak på havneområdet og nærområdene til havna. Ambisjonen er at
den nye havna både skal bli Norges mest moderne og effektive anlegg for havnedrift og Norges beste
med hensyn til støyulemper, visuell forurensing og øvrige miljøbelastninger for nærområdene. For å
oppnå dette vil de beste fagmiljøene bli involvert i den videre planlegging. Videre skal det
samarbeides tett med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og andre myndigheter for å ivareta den
enkeltes ansvarsområde i den videre planprosessen.
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